
Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie 

Evangelium – Mt 1,16.18-21.24a 

Josef udělal, jak mu anděl Páně přikázal. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením 

Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu 

začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a 

nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve 

snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. 

Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí 

svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. 

Josef jako odvážný muž víry. Muž, který ctí Hospodina. On nepotřebuje žádná velká slova, 

žádný velký rozruch. Muž, který tak v Bibli mlčí. Jeho velikost nespočívá ve slovech. Josef 

koná tak, jak mu to Bůh přikazuje. Nevzpírá se, nerevoltuje. I když se na první pohled musí 

smířit s podřadným místem v celém příběhu Ježíšova života. My na rozdíl od něho toho 

naopak občas namluvíme víc než dost. Množství našich slov však neznamená, že se tím 

stáváme velkými. Také my se máme snažit plnit svůj životní úkol, poslání, které ve svém 

životě máme a podobně jako Josef máme být v hluboké důvěře otevřeni Božímu hlasu, 

abychom, když naše víra prochází zkouškou ohně, měli dostatek odvahy bojovat a nebáli se 

podstoupit nepochopení, nepřijetí i riziko selhání. Ať je nám svatý Josef nejen dnes, ale stále 

na naší pouti životem, příkladem, pomocníkem i ochráncem, abychom se od něj učili, jak 

přistupovat k Bohu, životu, jakou řečí hovořit k tomuto světu a ke každému člověku zároveň. 

Zkusme to jako Josef. Každý z nás může být „mužem“, jenž bude mluvit spíše skutky než 

slovy. A jehož „ano" nezůstane pouze v řeči, ale promění se v čin. Bůh nás jako rodič svěřuje 

do Josefových rukou. Nebojí se, že nám uškodí, nebo se o nás dobře nepostará. A my jako 

malé děti občas křičíme a chceme raději zůstat s někým jiným… 


